
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 سواالت بخشی از

ی دانش علوم بانک  استخدامی

 :کامل  مشخصات بسته 

دارای پاسخنامه تستی و تشریحی •

تالیفیسوال   300از بیش •

 قابلیت پرینت با •

www.iranarze.ir 

کلیک نمایید.اینجا ه همراه پاسخنامه، ب دانش علوم بانکیت استخدامی تهیه بسته کامل سواال برای

کلیک نمایید.اینجا ی بانک ها، کسب اطالعات بیشتر در ارتباط با آخرین اخبار استخدامجهت 

توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  صورتبه حاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

https://iranarze.ir/ES442
https://iranarze.ir/estekhdam56
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 ( www.iranarze.ir)  ؟ستین  یبانک ر یغ  یموسسات اعتبار یکدام مورد از منابع پول  -1

 ی قیاز اشخاص حق  التیتسه  افتیمشابه در  (2 قرض الحسنه به انتشار اوراق مشارکت   یقبول سپرده ها   (1

 2و    1  (4   ی از بانک مرکز  یمنابع مال  نیتام  (3

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 . ستین  یبانک   ریغ یاعتبار موسسات  ی از جمله منابع پول  یاز بانک مرکز یمنابع مال نیتام

 ( www.iranarze.ir)  ؟است یاز اهداف نظام بانک  کیکدام   -2

 ی الزم جهت گسترش تعادل عموم  التیتسه  جادیا  (2  حق و عدل   یبر مبنا  یو اعتبار   یاستقرار نظام پول  (1

 همه موارد (  4  ها   استیدر جهت تحقق اهداف و س  تیفعال  (3

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 .باشد یم ینظام بانک کیاز جمله اهداف  یتا همگ استیس اهدافجهت تحقق  تیالزم و فعال راتیتاث جادیا یو اعتبار یاستقرار نظام پول

 . نام دارد ........... موسسه در قالب اعداد قابل سنجش و پول  یبانک ی ها تیفعال صی و تلخ ی فن ثبت و طبقه بند  -3

   یدوره مال  (4                  یحسابدار (  3                             نظارت    (2                            یبانکدار   (1

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 .موسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول ک ی  یمال یتهایفعال صیو ترخ یعبارت است از فن ثبت طبقه بند ی حسابدار

 . شود  یحساب ها بسته م ان یو در پا دیموسسه با آغاز آن تجد  کی یمال یتهایاست که فعال یمدت زمان............  -4

   یحسابرس  (4                     یسال مال  (3                              یحسابدار   (2                      یدوره مال  (1

 1پاسخ صحیح: گزینه 

 . شوندیم  سته حساب ها ب  انیو در پا  دی موسسه با آغاز آن شروع تجد ک ی  یمال یتهایکه فعال یعبارت است از مدت زمان  ی دوره مال

 (www.iranarze.ir) . است ....... نامه بانک ها بر عهده  ن ییمقررات اساسنامه در آ  ینظارت بر اجرا -5

 همه موارد  (4                   یبازرسان قانون  (3                  رهیمد  ئتیه   سیرئ  (2                 رعاملیمد  (1

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 . را بر عهده دارند  بانک هانامه    نییمقررات اساسنامه و آ ینظارت بر اجرا  فهیوظ یبازرسان قانون 

 

 کلیک نمایید. اینجا  ،  دانش علوم بانکیسواالت  نمونه  بسته کامل  تهیه  برای  

 

 وم بانکی دانش علسواالت استخدامی نمونه بخشی از 

https://iranarze.ir/ES442
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 (www.iranarze.ir)  . شود یم لی تشک یو توسعه صنعت یاعتبارات صنعت ی از ادغام بانک ها .....  -6

 بانک صنعت و معدن   (2     بانک تجارت   (1

 ی گذار   هیبانک سرما  (4     بانک ملت   (3

 2 پاسخ صحیح: گزینه

 .شودیم لیتشک یو توسعه صنعت یاعتبارات صنعت ی بانک صنعت و معدن از ادغام بانک ها

  ر یو استفاده از سا  الت یکنندگان اخذ تسه   عرضه  یدارید   ریغ  یجذب سپرده ها  قی که از طر  ای استموسسه  ............   -7

 ( www.iranarze.ir)  . است  یمنابع مال  انیعرضه کنندگان و متقاض نی به عنوان واسطه ب یمال  یابزارها

 ی موسسات تجار  (2    ی بانک  یاعتبار  یها   استیس  (1

   یجارت  ری غ  یموسسات اعتبار  (4    ی بانک  ری غ  یموسسات اعتبار  (3

 3پاسخ صحیح: گزینه 

به عنوان    یمال ی ابزارها ری و استفاده از سا التیاخذ تسه ی داری ردیغ یجذب سپرده ها ق یاست که از طر  یاز جمله موسسات یبانک ریغ ی موسسات اعتبار

 باشند   یم یمال انی عرضه کنندگان و متقاض نیواسطه ب 

 ( www.iranarze.ir) . است ........ خاص جزء  یعام و سهام یسهام یشرکت ها  -8

 یعموم   یبانک  ری غ  یموسسات اعتبار  (2    ی بانک  یموسسات اعتبار  (1

 ی خصوصیبانک  تموسسا  (4   یخصوص  یبانک  ری غ  یموسسات اعتبار  (3

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 . باشد  یخاص م یو سهام عام یسهام یشامل شرکتها  یخصوص یبانک  ریغ یموسسات اعتبار

 ( www.iranarze.ir) ؟باشدیم  یاز دفاتر قانون کیکدام   -9

 یه دفتر کپ  (2     دفتر کل   (1

 همه موارد    (4    ییدفتر روزنامه و دارا  (3

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 .باشند  یم ی از دفاتر قانون  ی همگ ییدفتر روزنامه و دارا  و  هیدفتر کپ ،دفتر کل

و    دیخر  یو معامالت راجع به اوراق تجار  یمطالبات و صورت داد و ستد تجار  دیاست که تاجر هر روز با  یدفتر  نینقطه چ  -10

 ( www.iranarze.ir) . و واردات و صادرات خود را ثبت کند یس یفروش و ظهرنو

 ه یدفتر کپ  (2     دفتر روزنامه   (1

   ییدفتر دارا  (4     دفتر کل   (3

 1پاسخ صحیح: گزینه 

 . کند یداد و ستد خود را در آن صحبت م اتیاست که هر روز تاج مطالبات و جزئ   یدفتر روزانه روزنامه دفتر

 کلیک نمایید. اینجا  ،  دانش علوم بانکیسواالت  نمونه  بسته کامل  تهیه  برای  

 

https://iranarze.ir/ES442
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را الاقل هفته    دیکه تاجر با  ست ا  یدفتر...........   -11 را    کی کل معامالت  انواع مختلف آن  از دفتر روزنامه استخراج و  دفعه 

 ( www.iranarze.ir) . مشخص کند

   ییدفتر دارا  (4  دفتر کل   (3  ه یدفتر کپ  (2  دفتر روزنامه   (1

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 . دفعه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را مشخص کند کی کل معامالت را الاقل هفته  دی که تاجر با  ستا  یدفتردفتر کپیه 

و مطالبات سال گذشته را    رمنقولیمنقول و غ  یهایی دارا  ه یهر سال صورت جامعه از دار کل  د یاست که تاجر با  ..... دفتری  -12

 ( www.iranarze.ir) . ثبت کند

   ییدفتر دارا  (4  دفتر کل   (3  ه یدفتر کپ  (2  دفتر روزنامه   (1

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 .و مطالبات سال گذشته را ثبت کند نقولمریمنقول و غ یها  ییدارا  ه یهر سال صورت جامعه از دار کل دی است که تاجر با دفتر دارایی دفتری

  خ ی تار   ب یدوره خود را در آن به ترت  یحساب ها  مناسبات و مخابرات و صورت   ه یکل  د یاست که تاجر با  یدفتر  ...............   -13

 ( www.iranarze.ir)  . دیثبت نما

   ییدفتر دارا  (4  دفتر کل   (3  ه یدفتر کپ  (2  دفتر روزنامه   (1

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 .دی ثبت نما  خ یتار  بیبه ترت  دفتر کپیه ودوره خود را در  یمناسبات و مخابرات و صورتحساب ها هیکلتاجر موظف میباشد تا  

 ( www.iranarze.ir) ؟شود  ی اداره ثبت امضا نم ندهیکدام دفتر قبل از استفاده توسط نما -14

 ه یدفتر کپ  (2     دفتر روزنامه   (1

   ییدفتر دارا  (4     کل دفتر    (3

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 .شود  یاداره ثبت امضا نم  ندهیقبل از استفاده توسط نما دفتر کپیه 

 ( www.iranarze.ir) ؟شود  یاداره ثبت امضا م ندهیکدام دفتر قبل از استفاده توسط نما -15

 دفتر کل   (2     دفتر روزنامه   (1

 همه موارد (  4     ییدفتر دارا  (3

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 . شود یاداره ثبت امضا م نده یقبل از استفاده توسط نمایی دفتر داراو  دفتر کل ، دفتر روزنامه

   . حاصل از آن نداشته باشد جی و نتا یدر حسابدارتاثیری مکان  ال حتی دیبا  نیتخم بایو تقر یشخص دیتفاوت عقا -16

 ت یاصل ادامه فعال  (2   ییارزش اقالم و دارا  نییاصل تع  (1

   تساویاصل    (4     ت یاصل واقع  (3

 کلیک نمایید. اینجا  ،  دانش علوم بانکیسواالت  نمونه  بسته کامل  تهیه  برای  
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 3پاسخ صحیح: گزینه 

 .حاصل از آن نداشته باشد جی و نتا ی در حسابدار ریتاثاالمکان  یحت  دیبا   نیو تخم بی و تقر یشخص  دی قضاوت و عقا یعنی  تیاصل واقع

 ( www.iranarze.ir)  ؟نشانگر کدام اصل است ییبا دارا یمساو هی به اضافه سرما یمعادله بده -17

 ت یاصل ادامه فعال  (2   ییارزش اقالم و دارا  نییاصل تع  (1

   تساویاصل    (4     ت یاصل واقع  (3

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 یی است. با دارا   یمساو ه ی به اضافه سرما   یبده  یعنی  یاصل تساو

 . دارد در حسابها منظور نشود تیاز آنچه واقع شیتا درآمد موسسات ب دیکوشش الزم به عمل آ دیبا ...... منظور از   -18

 ت یاصل واقع  (4  اط یاصل احت  (3 دوره   نهیاصل وضع هز  (2  ی اصل تساو  (1

 3پاسخ صحیح: گزینه   

 .حسابها منظور نشود ردارد د تیاز آنچه واقع ش یتا درآمد موسسات ب  د یپوشش الزم به عمل آ دی با یعنی  اطیاصل احت

 ( www.iranarze.ir) . است .....  فی از وظا بانک ها از   کیهر  ه یکاهش سرما ا ی شی اظهار نظر در مورد افزا -19

 همه موارد    (4 بانک ها  العاده  مجمع فوق  (3 ها   بانک  یمجمع عموم  (2 ها   بانک  یعال  یشورا   (1

 1پاسخ صحیح: گزینه 

 .باشد یم بانک ها  ی عال یشورا فی هر کس با آنها از وظا  هی کاهش سرما ای  ش یافزا اظهار نظر در مورد 

 ( www.iranarze.ir) . شود یانتخاب م ...........  بیو تصو ........  شنهادیبه پ  رهیمد  ئتیه - 20

 بانک ها    یمجمع عموم  یعال  یشورا   (2                 مجمع فوق العاده  ی  عال  یشورا   (1

 ی عال  یشورا   یمجمع عموم  (4                         یعال  یشورا   یعال  یشورا   (3

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 .گردد یانتخاب م  بانک ها   یمجمع عموم بیو تصو ی عال ی شورا  شنهادیبه پ ره یمد ئتیه

 کلیک نمایید. اینجا  ،  دانش علوم بانکیسواالت  نمونه  بسته کامل  تهیه  برای  
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 :کامل  مشخصات بسته  

 دارای پاسخنامه تستی و تشریحی  •

 تالیفیسوال   300از بیش  •

 قابلیت پرینت با  •

 توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  صورتبه حاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

 

www.iranarze.ir 

 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 دانش علوم بانکی  بخشی از سواالت استخدامی

 
 

https://iranarze.ir/ES442



